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EDUCAÇÃO POPULAR NA ESCOLA PÚBLICA: UMA UTOPIA (AINDA) NECESSÁRIA?
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“Caminhos não há.
Mas as gramas
os inventarão.

Aqui se inicia,
uma viagem clara
para a encantação.

Fonte, flor em fogo,
o que nos espera
por detrás da noite?

Nada vos sovino:
com a minha
incerteza,
vos ilumino.”

Ferreira Gullar


Escolhemos o belo poema de Ferreira Gullar para introduzir o nosso texto, por considerarmos que o mesmo, além de ser um alerta aos impasses do presente, é um dispositivo que nos anima a manter viva a chama da luta esperançosa enraizada nos processos coletivos que historicamente fundamentam as práticas do GT de Educação Popular na ANPED. Manter viva e acessa a luta e afirmar a busca de caminhos que possam construir por detrás do momento presente “uma viagem clara de encantamento”, como nos diz Ferreira Gullar, constituem a matéria-prima de nossa “vontade de potência”, expressa na proposta do minicurso A Educação Popular no campo e na cidade: algumas questões teórico-metodológicas, compondo as atividades programadas pelo GT em 2005.
Com efeito, para nós duas, que há quase uma década freqüentamos o GT de Educação popular, apresentando trabalhos, participando das discussões e dos próprios minicursos anteriores, a proposta-desafio de apresentarmos um minicurso, deflagrou uma variedade de sentimentos e expectativas: alegria, acolhimento, ansiedade, reconhecimento, responsabilidade... Em linhas gerais, essa ambigüidade de sentimentos gerou em cada uma de nós um duplo desafio: o autoconvencimento e o convencimento mútuo. Ao convite delicado e potente da coordenação do GT.
No processo de discussão do mini-curso, em seu movimento de construção, íamos aos poucos nesse tempo lento de nossas geografias existenciais, nos conhecendo. Desse modo, criamos o método do “convencimento mútuo”, em que cada uma recuperava na trajetória pessoal-profissional as vozes coletivas trazidas na memória que alimentavam a nossa vontade de potência.
Nesse contexto, sucintamente descrito, a proposta de minicurso foi tecida e, ao recuperarmos alguns movimentos de sua construção, relembramos também o poeta Ferreira Gullar quando este afirma: “Caminhos não há. Mas as gramas os inventarão”. Esperamos que as nossas singelas contribuições impulsionem o debate coletivo voltado à identificação de estratégias de enfrentamento da perversa realidade brasileira, visando a superação das desigualdades sociais no campo e na cidade. Desigualdades históricas que, em pleno século XXI, teimosamente se dilatam e se complexificam, delegando, especialmente ao campo político-epistemológico da Educação Popular desafios novos, complexos, exigindo não apenas outras estratégias de enfrentamento, mas, sobretudo, outras configurações teórico-políticas, outros sistemas de pensamento, transversais e criativos.

Ementa do minicurso: possibilidades para pensar o mundo da escola
Um dos mais significativos ambientes favoráveis ao debate acadêmico sobre a Educação Popular no Brasil vem sendo proporcionado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação – ANPED, especialmente com a criação e a respectiva consolidação do Grupo de Trabalho Educação Popular, desde 1982. Ou seja, há exatamente vinte e três anos esse grupo de trabalho vem buscando constituir um campo de produção de conhecimento plural, dialógico e polifônico, que se nutre da problematização e da ampliação dos paradigmas clássicos de cientificidade (Costa e Fleuri, 2001).
De forma muito sucinta, assinalamos que o GT da Educação Popular vem, especialmente a partir da década de1990, produzindo, nos “encontros de intercâmbio” ( Florianópolis e João Pessoa), categorias de análise e ferramentas teórico-práticas que primam pela busca de superação dos binarismos e das antinomias clássicas em nosso pensamento, tais como erudito x popular, saber científico x saber popular, alta cultura x baixa cultura, razão x emoção, público x privado, objetividade x subjetividade e implicação x explicação, dentre outros. Nesse sentido, uma literatura importante tem sido produzida (quase sempre de forma coletiva) por pesquisadores-participantes do GT: A fala dos excluídos (Garcia e Valla, 1996),  Educação popular hoje (Costa e Outros, 1998), Travessia: questões e perspectivas emergentes na pesquisa em educação popular (Costa e Fleuri, 2001 ) e Educação popular: temas (re)correntes (Gonçalves e Outros, 2002 ), por exemplo.
Esses livros, bem como a diversidade e a pluralidade das temáticas dos trabalhos apresentados nos encontros anuais, expressam a “escuta sensível” (Barbier, 1994) e a “compreensão ativa” (Bakthin, 2000), presentes no interior do GT. Essa “epistemologia barroca” (Gauthier, 1997) defendida por um núcleo do GT,  em nossa concepção, vem possibilitando uma negociação nas fronteiras dos campos disciplinares constitutivos da Ciência moderna. Acreditamos que essa competência dialógica, que é político-epistemológica, ao atravessar - “borrar fronteiras”, hibridizando conhecimentos e complexificando modos de compreensão e intervenção na realidade social, torna toda e qualquer tentativa de delimitação e contextualização uma vontade de poder,  uma arbitrariedade, um recorte perigoso das partes que quase sempre seccionam o todo, muitas vezes diluindo e empobrecendo o seu sentido.
Essa talvez seja a primeira e importante aprendizagem da nossa proposta de minicurso: o esforço de delimitação de um campo teórico-conceitual que possa corporificar com alguma propriedade as tendências mais hegemônicas de nosso GT. Embora a palavra hegemonia possa estar na atualidade sob forte suspeição, o seu uso em nosso texto não significa uma “vontade de verdade” e/ou de “poder”, e sim uma predisposição visceral para a dialogicidade, para a aventura de pensamento que, sem abrir mão do rigor e dos seus compromissos éticos e políticos, aposta em conexões transversais.
Assim, abrindo mão de toda e qualquer tentativa de explicação mais acadêmica de nossa ementa, afirmamos que ela é um caminho dentre os muitos que poderíamos escolher trilhar. E, por isso, ela expressa afinidades eletivas de nossas trajetórias, dado ao convívio com o “chão da escola”. Deste modo, embora nos preocupemos com questões mais epistemológicas de Educação Popular, questões relacionadas à Travessia da Educação Popular (Costa e Fleuri, 2001 ) em nosso país e na América Latina, o que nos move, nos identifica e qualifica essa nossa ação compartilhada é o “mundo da escola”, este lugar tão estudado e (ainda) tão pouco conhecido. Cremos que, ao problematizar algumas questões sobre escola pública, no campo e na cidade, estaremos dando a nossa contribuição no GT – esse espaço generoso que nos acolhe e nos provoca a pensar e a dialogar sempre.

Educação popular na escola: problematizando questões 

Cada vez que tentei fazer um trabalho teórico, foi sempre a partir de elementos de minha própria experiência: sempre em relação com processos que eu via se desenvolver em volta de mim. 
Certamente porque eu acreditava reconhecer nas coisas que eu via, nas instituições com as quais lidava, nas minhas relações com os outros, rachaduras, sacudidelas surdas, disfuncionamentos, eu empreendia um tal trabalho, algum fragmento de autobiografia. (Foucault, 1981).

Historicamente, no Brasil, muitos têm sido os autores/as a estudar e a problematizar a questão da escola pública popular, seus limites e possibilidades concretas. Os estudos de Paulo Freire, C. R. Brandão, C. Beisiegel, M. Gadotti, R. Caldart, A. do Vale, M. Spósito e M. Arroyo, dentre outros, são emblemáticos das lutas populares, no campo e na cidade, pelo direito de jovens e crianças entrarem na escola e nela permanecerem, tendo acesso aos conhecimentos e bens culturais produzidos historicamente pela humanidade.
Nesse sentido, vimos desenvolvendo e refletindo, desde a década de 80, práticas profissionais ligadas às demandas educacionais de setores denominados populares, especialmente às práticas associadas à aprendizagem da leitura e da escrita, bem como as políticas públicas de acesso e permanência no sistema público de educação básica, tanto no campo quanto na cidade.
Ao exercitar um breve inventário dessas práticas, as percebemos fortemente inscritas numa perspectiva crítica de relação escola/sociedade, segundo a qual o campo educativo é entendido, pois, como constituído e constituinte de relações sociais concretas, espaço do jogo de forças e de luta por hegemonia. Essa perspectiva corrobora a percepção de que os constrangedores índices de analfabetismo, de fracasso escolar, somados às precárias condições socioculturais do sistema escolar público brasileiro, só podem ser profundamente compreendidos (e transformados) se analisados criticamente reconhecendo os condicionantes histórico-sociais que vêm atravessando, objetiva e subjetivamente, a escola pública brasileira em seu devir histórico.
A reflexão mais sistemática sobre a nossa trajetória no mundo da escola tem propiciado a compreensão teórico-política de que as (im)possibilidades concretas de edificação de uma escola pública de qualidade no país só podem ser compreendidas quando situadas no campo de forças e de interesses sociais concretos que se (re)definem no plano econômico, social, cultural e político.
Assim, mais do que procurar apenas compreender as questões estruturais-conjunturais que atravessam o fenômeno educacional brasileiro, em nossa trajetória de professoras-pesquisadoras, fortemente relacionada à esfera pública, vimos procurando dar visibilidade à complexidade do cotidiano escolar, à complexidade das políticas no chão da escola, no entendimento de que, nesse espaço, fartas são as pistas, os indícios (Ginzburg, 1990), que anunciam/denunciam as (im)possibilidades de uma escola pública de qualidade para todos no país.
Na contemporaneidade, apesar de sermos a décima primeira economia do mundo, o Brasil registra indicadores sociais trágicos, especialmente nas áreas de saúde, educação, trabalho e renda. No campo educacional, a escola pública brasileira caracteriza-se, historicamente, por um processo de seletividade que atinge de maneira acentuada as classes populares. Tal processo se expressa nos altos índices de repetência e evasão, localizados, principalmente, nas séries iniciais do Ensino Fundamental (sobretudo nas classes de alfabetização e 1ª série), como na insuficiência de vagas para atender à totalidade de crianças em idade escolar, principalmente nas áreas pobres dos grandes municípios do país.
Segundo dados do IBGE (PNAD – 1999), de 1995 a 1999 o percentual de crianças de 7 a 14 anos de idade fora da escola decresceu de 9,8% para 4,3%. Apesar da expansão do atendimento escolar e de uma pretensa democratização do acesso à escola, mais de quatro milhões de crianças entre 7 e 14 anos estão fora da escola e milhares estão incluídas de forma degradada em “subescolas” sem nenhuma qualidade. O direito à educação pública e de qualidade ainda é negado, apesar da obrigatoriedade prevista em lei e de toda a propaganda oficial vinculada pela mídia Os próprios dados oficiais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), ainda que limitados, vêm indicando a manutenção das desigualdades educacionais no país, devido, principalmente, à precariedade do nosso ensino fundamental, expressa no baixo rendimento demonstrado pelos estudantes, que, em média, não chegam a dominar 50% das competências e habilidades esperadas como mínimas pelos avaliadores (MEC/INEP, 2000).
.

No cotidiano escolar Conforme Certeau (1994 e 2000), o cotidiano e a cultura ordinária que nele é produzida expressam não apenas repetição, alienação e conformismo, mas, sobretudo, invenção, subversão, criação. Nesse sentido, reiteramos o cotidiano escolar como espaço-tempo privilegiado, no qual os praticantes (Certeau, 1994) escolares (re)inventaram a escola, a si próprios e as suas práticas no mundo.
, vimos coletando e discutindo pistas, acontecimentos, micropolíticas que entre tantas traduções, reiteram o caráter político da questão educacional, sobretudo a temática do direito à alfabetização, de acesso à leitura e à escrita, práticas culturais ainda fortemente interditas no país.
Nesse sentido, a reflexão sobre a nossa prática na escola tem possibilitado uma compreensão política de que não apenas a educação, mas, sobretudo, todos os direitos sociais básicos têm sido historicamente negligenciados, negados e/ou interditos às classes populares Estamos denominando classes populares as camadas da população que vêm ocupando historicamente uma posição de subalternidade econômico-social no país. Apesar de reconhecer a complexidade e a heterogeneidade da categoria de classe social na contemporaneidade, com base em Freire (1972), Martins (1989) e Santos (1997), que nos falam, respectivamente, de oprimidos, subalternos e pobres, optamos pela categoria classe popular grafando-a no plural, em virtude da amplitude dos sujeitos e grupos que podem ser abarcados por essa categoria. no Brasil. Porém, ainda que insuficiente para atender à demanda, a expansão da rede escolar, nas últimas décadas, trouxe para dentro da escola um enorme contingente de crianças dessas classes.
Como ilustrativo dessa histórica falta de vagas no sistema escolar brasileiro, especialmente nas áreas pobres e densamente povoadas das periferias urbanas, destacamos o caso de São Gonçalo, município do Estado do Rio de Janeiro, no qual uma de nós vem desenvolvendo seu “trabalho interessado”.
Em 2002, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Gonçalo, cerca de 5.200 alunos/as ficaram sem vagas na pré-matrícula. As 72 escolas municipais tiveram, literalmente, de fazer malabarismos e criar alternativas para o recebimento dos excedentes. No caso da Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, no Jardim Catarina, espaço/tempo privilegiado de uma de nossas pesquisas de doutoramento  TAVARES, m. t. g. Os pequenos e a cidade: o papel da escola na construção de uma alfabetização cidadã. Faculdade de Educação da UFRJ. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, 2003.
, a solução encontrada foi o estabelecimento de quatro turnos Com a implantação dos quatros turnos, o horário escolar em cada turno sofreu uma redução de quatro para três horas de duração, o que significa, na prática, a subtração do tempo escolar de quem mais dele necessita para ser introduzido e apropriar-se de uma determinada cultura escolar, socialmente valorizada.
, três diurnos e um noturno, o que propiciou a entrada de mais 200 alunos/as no precaríssimo espaço da escola.
Por outro lado, a expansão da rede escolar foi o primeiro passo da desmistificação do acesso à escola como garantia da democratização do ensino, pois se expandiu também o fracasso escolar das crianças das classes populares. Isto, entre tantas leituras, expõe a seletividade e a improdutividade da escola pública de massas no país. Ou, segundo alguns, revela a extrema competência da escola pública em “expulsar” as crianças das classes populares, responsabilizando-as precocemente, a partir de mecanismos objetivos e subjetivos pela sua desistência e/ou fracasso na escola.
Assim, no longo e complexo caminho de luta das classes populares pela escola pública, a insuficiência de vagas, a péssima distribuição das escolas e a seletividade social dentro do aparelho escolar sempre constituíram os problemas centrais de nosso sistema educacional. Em pleno século XXI, pesquisas e estatísticas vêm confirmando, ano após ano, a denúncia de que às classes populares foi sempre interdito o direito de acesso, permanência e sucesso na escola pública no país.
No entanto, na tentativa de questionar e romper com a seletividade crônica do sistema educacional brasileiro, as classes populares vêm criando diferentes táticas Para Michel de Certeau, a tática é a arte do fraco (1994, p. 100-101). Nessa concepção, a tática é um movimento dentro do campo do inimigo. A tática, como uma “astúcia” aproveita as ocasiões e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas (...), tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo do poder do proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera., tentando pressionar o Estado para o  atendimento às suas demandas educativas, principalmente pelo seu direito de entrar e permanecer na escola, além de, obviamente, receberem da escola aquilo que o ideário liberal promete – o acesso ao conhecimento historicamente acumulado e o reconhecimento social de sua condição de cidadania.
A concretude das lutas das diferentes forças sociais por escolas vem implicando a (re)valorização de estudos sobre o papel desempenhado pelas demandas populares no processo de democratização da educação, assim como dos estudos sobre as lutas entre os diferentes setores e atores dentro e fora do sistema educacional, pelo acesso ou exclusão aos bens distribuídos por esse sistema.
Assim, à idéia propagada pela ideologia dominante e cristalizada a partir de um difuso senso comum, de que as camadas populares não demandam saber, de que são refratárias à escola, contrapõem-se às lutas concretas desses segmentos da população pelo acesso à escola pública, pela democratização do espaço escolar e pelo direito do acesso e definição do saber reconhecido socialmente.
Dados concretos, como as imensas que anualmente se formam nas grandes metrópoles (às vezes por noites e dias consecutivos), em frente às escolas públicas consideradas, até então, de qualidade, a trajetória histórica das creches e (pré) escolas comunitárias nas favelas cariocas e o pagamento de explicadoras   Explicadora é uma expressão usual nas favelas do Rio de Janeiro para designar pessoas com alguns níveis de escolaridade, em geral do sexo feminino e normalista, que se propõem a explicar o que a escola oficial não consegue ensinar. A explicadora tem sido um personagem central na vida escolar das crianças das classes populares, infelizmente ainda pouco investigada no campo das pesquisas em educação.  , para garantir  o ingresso e a permanência de seus/suas filhos/as na escola, são alguns exemplos urbanos dessas lutas. No campo, as diferenças táticas do Movimento dos Sem Terra (MST), em prol do direito à escolarização, do acesso e permanência na escola, (vide os espaços escolares construídos nos acampamentos e assentamentos), são evidências do desejo do povo brasileiro-urbano e/ou rural de entrar na escola e nela permanecer e aprender.
Por outro lado, no plano teórico, os estudos de Arroyo (1986), Beisiegel (1984 e 1994), Spósito (1984 e 1993), Caldart (1997 e 2000) e Cury (2002), dentre outros, vêm procurando inventariar e problematizar as lutas desses segmentos por escolarização, pelo acesso ao conhecimento sistematizado, que tem na escola ainda a sua maior expressão.

A educação do campo    

Ilustramos a situação das escolas do campo com algumas situações vivenciadas no Rio Grande do Sul. Antes mesmo de iniciar o ano letivo de 2005, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul anuncia na imprensa o fechamento de 45 escolas em 31 cidades gaúchas e, ainda a redução de turnos em mais de 23 escolas estaduais, instituições com menos de 50 alunos. Segundo o secretário estadual de Educação, a medida representa um avanço pedagógico, pois os alunos irão ter aulas em escolas equipadas com computadores e internet, possibilitando a formação de cidadãos preparados para ‘viver juntos’, destacada pela UNESCO como um dos pilares básicos da educação” (Zero Hora, 25/02/2005). Cada vez mais as “escolas isoladas”, como são denominadas pelo Poder Público, vêm sendo fechadas e as pequenas comunidades rurais ficam à mercê da boa vontade das autoridades locais para manter as instituições escolares funcionando ou então encaminhar seus filhos para a cidade, ou para escolas nucleadas que recebem estudantes desenraizados de sua comunidade, transitando horas a fio por estradas mal cuidadas e em condições nem sempre seguras Tivemos, no RS, inúmeros acidentes com escolares no ano de 2004. O acidente mais grave foi em Erechim quando 17 crianças, filhas de pequenos agricultores, a caminho da escola da cidade morreram afogadas num açude..
Essa problemática é vivenciada hoje em todo o Brasil, as questões aqui evidenciadas devem-se, segundo Fernandes (2004), “à situação geral da educação brasileira hoje, e, em particular, de tendências de marginalização das escolas do meio rural, é também um problema grave o tipo de escola pública oferecida à população do campo” (p. 38). 
Nesse sentido, aqui pretendemos assinalar a ausência de políticas públicas que garantam o mínimo de qualidade de vida das pessoas que moram e trabalham no campo, de um lado, e de outro, expor estratégias de mobilização popular para fazer frente ao “vazio deixado pelo Estado” (p. 40), reagir ao processo de exclusão e forçar novas políticas de acesso à educação. 
A educação básica do campo é uma reivindicação dos movimentos populares e está expressa com clareza no documento preparatório para a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do campo:

A educação do campo, a partir de práticas e estudos científicos, deve aprofundar uma pedagogia que respeite a cultura e a identidade dos povos do campo A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo aconteceu no período de 23 a 27 de julho de 1998 em Luziânia (Go) e foi resultado de um amplo debate realizado em nível nacional. Na organização da Conferência, estiveram envolvidas instituições e movimentos sociais: Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Universidade de Brasília (UNB). No evento foi residia a Carta de Luziânia.. (I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo. Carta Aberta. Luziânia – Goiás, 1998).

Não há dúvidas quanto à importância política da intensa mobilização nacional que vem sendo feita há alguns anos, pelos movimentos sociais organizados, em torno da questão agrária. Tal mobilização não significa discriminar ou dicotomizar campo-cidade ou rural-urbano. O debate central  gira em torno da construção de um novo “Projeto Nacional para a Educação do Campo”, recolocando-a na pauta da política educacional.
São vários movimentos populares que buscam construir sua própria identidade, resistindo aos processos de exclusão, como, por exemplo, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) em suas escolas de reassentamento; as Escolas Famílias-Agrícola (EFAs), trabalhando com jovens pela manutenção da agricultura familiar; as comunidades indígenas, em grandes mobilizações por uma escola que respeite e resgate sua cultura; o trabalho em comunidades remanescentes de quilombos; os povos das florestas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em suas escolas de assentamento e a, já consagrada, Escola Itinerante nos acampamentos. Hoje, o MST conta com larga experiência na formação de professores em nível médio e superior, com destaque para a Escola Nacional Florestan Fernandes, centro de formação nacional do movimento. 
A I Conferência Nacional constitui-se um marco na luta por uma educação do campo, por mapear alternativas no sentido de intensificar a mobilização e favorecer o intercâmbio de experiências. A recolocação do debate é anunciada e reivindicada em função da ausência, nas políticas educacionais das últimas décadas, da educação para o campo Tal ausência é tratada no texto-base Por uma educação básica do campo, utilizado em encontros preparatórios para a I Conferência Nacional (Kolling, Nery, Molina, 1999, p.21-74). Sobre esta ausência também trata a pesquisa Educação Rural: urbanização e políticas educacionais (Leite, 1999). :

No contexto do nosso país, defender políticas públicas específicas para o campo não significa discriminá-lo ou pretender insistir numa postura dicotômica entre o rural e o urbano. Ao contrário, precisa-se romper com o processo de discriminação, para fortalecer a identidade cultural negada aos diversos grupos que vivem no campo e para garantir atendimento diferenciado ao que é diferente, mas não deve ser desigual (Kolling, Nery, Molina, 1999, p. 58).

Os discursos contestam, entre outras coisas, uma tendência em considerar a população pobre que vive no campo como atrasada e fora de lugar no almejado projeto de modernização da sociedade brasileira. Os mesmos afirmam que tal tendência possui “uma visão de dependência unilateral do camponês com relação ao urbano” (Fernandes, 1999, p. 50). Uma visão que, segundo o autor, é produzida e estaria contida na arte de simular a separação cidade-campo.
A separação campo-cidade tem sido questionada pelos movimentos sociais, sob o argumento de que a combinação do trabalho agrícola e industrial é a expressão mais concreta de possibilidade desses se relacionarem e interagirem em dependência recíproca. Fernandes mostra que a subordinação do campo ao urbano foi sendo constituída por relações políticas, uma subjugação sutilmente denominada de “integração”. 
Um outro olhar sobre o campo vem da revalorização do campo, dos movimentos ecológicos e, sobretudo, da luta popular de homens, mulheres, jovens e crianças por seus direitos. Os movimentos sociais questionam o olhar lançado sobre os sujeitos do campo, seu trabalho, sua forma de produzir e se relacionar. Questionam, também a produção de discursos sobre os rurais veiculados ainda hoje, em vários lugares — no cinema, na literatura, literatura infantil, em músicas, jornais, revistas, livros didáticos e impressos pedagógicos e, especialmente, nas novelas da TV, que visualizam os rurais adultos ou crianças como atrasados, fracos, doentes, sujos, pacatos, lentos, desconfiados, ingênuos, românticos, avessos ao progresso e à modernização. 
Fernandes chama atenção para a situação atual da agricultura e aponta para a necessidade do fortalecimento da agricultura familiar  (1999, p. 50), outro olhar para o campo vem sendo construído por dentro dos movimentos organizados, que vivenciam outros modos de produzir, viver e se relacionar com a sociedade e a natureza. Desse modo, é que os discursos dos movimentos sociais defendem a urgência de um projeto político de educação para o campo. Um primeiro passo seria o reconhecimento da necessidade de uma escola do campo. 
É importante enfatizar a expressão do campo, utilizada pelos movimentos sociais nos últimos anos, para se referir à dimensão política de sua mobilização em favor do direito à educação básica. A educação nunca deixou de estar na pauta do debate e das ações por parte dos movimentos organizados do campo, especialmente por parte do MST. Nesse sentido, ampla discussão tem sido realizada nas últimas décadas e várias alternativas pedagógicas vêm sendo desenvolvidas e acompanhadas por um intenso trabalho de formação docente, discutindo e propondo a redefinição do papel da escola e de sua gestão, como também dos currículos desenvolvidos nos espaços educativos, uma “pedagogia da terra em movimento”, conforme refere Roseli Caldart (2000).
O debate sobre a educação do campo retorna à agenda política educacional depois de muitos anos de ausência. Investigação realizada por uma de nós  WESCHENFELDER, Noeli V. Uma história de governamento e de verdades: Educação Rural no RS (1950-1970). Programa de Pós-Graduação em Educação - UFRGS. Tese de Doutorado em Educação. Porto Alegre: 2003.
 constatou que, durante várias décadas, a educação rural foi problematizada distintamente, por discursos oficiais presentes em orientações endereçadas aos docentes rurais. A adjetivação rural dizia respeito ao espaço geográfico, como fazia também uma distinção classificatória a partir de inúmeras estratégias discursivas que referiam como moderno e civilizado o espaço urbano, ao passo que o rural era visto como atrasado, desqualificado, pobre e romântico.
A pesquisa constatou que, até a década de 1970, os discursos não apenas dividiam o mundo entre rural e urbano, através de uma educação distinta, mas também distinguiam aprendizagens e atividades, conforme cada região geo-econômica do Rio Grande do Sul, além de posicionar sujeitos rurais por idade e por gênero, sugerindo distinções nessas esferas. Nas décadas seguintes, os marcadores de uma distinção rural-urbano tornam-se menos visíveis nos discursos endereçados aos docentes. A escola primária rural teria cumprido seu papel de ensinar aos “rurícolas pobres” novas formas de trabalhar no campo, de produzir e de consumir,  tornando-se “mais civilizados”, “mais modernos” e educados.
A época exigia, conforme o modelo de desenvolvimento em vigência, maior integração entre campo e cidade; tratava-se de diminuir as diferenças entre o campo e a cidade. (Sorj, 1980), uma vez que o novo complexo agroindustrial necessitava de um suporte para a sua expansão. Por outro lado, tratava-se de incluir todos, tanto escolares urbanos, como rurais em novas configurações do currículo da escola primária. Os discursos em análise visavam levar ao campo normas relativas à alimentação, higiene, cuidados e arranjos do lar, hábitos de poupança e estímulo ao consumo e, principalmente, incentivo à escolarização de adolescentes e adultos.
Observa-se uma perspectiva homogeneizadora nas políticas públicas, assim como nas pautas dos impressos pedagógicos endereçados aos docentes. Talvez possamos problematizar um longo período de ausência nas políticas públicas das questões relativas à educação do campo, pela lógica da exclusão que caracterizou o modelo de desenvolvimento brasileiro nas últimas décadas. As populações pobres, camponeses e indígenas, conforme denuncia Fernandes (2004), foram vistas como espécies em extinção. Sendo assim, não haveria necessidade de políticas públicas específicas, a não ser políticas compensatórias, que dessem conta de suprir as “carências”, e/ou diante de pressões sociais exercidas por movimentos organizados (p. 21).
Nesse sentido, a luta pelo direito a uma educação que respeite a cultura e a identidade do campo vem sendo reivindicada por inúmeros grupos de camponeses em diversos locais onde a educação popular acontece. A mobilização justifica a afirmativa de que, nos últimos anos, os movimentos sociais, com apoio de diversas instituições, estão recolocando o rural e a educação que a ele se vincula na agenda política do país. 


Considerações finais
 Ao problematizar algumas questões sobre a escola pública, temos clareza que a escola é dos tantos lugares onde a educação popular acontece, não o único, mas um importante espaço-tempo para (re)invenção de relações, de aprendizagens, de resgates e de promoção e vivência do respeito à diversidade. Pois, é  evidente que, em face aos nossos históricos processos de exclusão social e de produção de desigualdade (os indicadores sociais, desde os nacionais como os apresentados pelo IBGE/2000, e mesmo os internacionais, como os do PNUD, 1997, materializam esses processos), empreender uma leitura crítica e aprofundada dos modos pelos quais a democratização quantitativa e qualitativa da educação escolar vem se realizando, é condição sine qua non para compreender a escola que temos – a sua crescente desqualificação, o seu esvaziamento material, político e epistemológico - e a escola que queremos, cujo projeto, fruto dos sonhos e lutas coletivas, aponta na direção da cidadania, da democracia e da superação das desigualdades sociais. 
Os povos do campo e da cidade querem ir à escola, lutam por uma escola mais justa, menos excludente, uma escola que dialogue com suas cultura, que considere seus saberes e ensine os seus/as filhos/as como as diferenças têm sido construídas, como as desigualdades vêm sendo produzidas. Eles têm clareza de que o acesso e a permanência na escola podem fortalecer a luta cotidiana por melhores condições de vida. Em sua luta pela vida, a escola ainda ocupa uma centralidade, pois as camadas populares, sejam do campo ou da cidade, reconhecem os nichos de possibilidades que a experiência coletiva da escola pode propiciar.
As camadas populares reconhecem que a “escola carente” (Arroyo, 1986) à qual têm acesso na contemporaneidade é um arremedo da escola possível e necessária que urge construir. Percebem, nas entrelinhas de suas lutas na vida cotidiana, a ilusão fecunda (Spósito, 1993) inscrita no desejo de entrar na escola, e nela permanecer, produzindo outra(s) experiência(s) substantiva(s) de ensinar e aprender, de relação com o conhecimento e com a própria vida. 
Nesse movimento, as camadas populares aprendem a desconfiar da retórica oficial da educação a para todos, das propostas de democratização da educação escolar, identificando, nas contradições do discurso competente (Chauí, 1988) do Estado brasileiro, que sua proposta de escola para todos, e sua realização no baixo padrão possível para a maioria, parece ser a sua estratégia–síntese em relação à educação do povo (Silva Junior, 1990). Ainda assim, as classes populares querem ir à escola, pois em seu interior vislumbra “mundos possíveis”.
Queremos firmar, ao contrário de um certo “otimismo pedagógico ingênuo”, a ilusão fecunda que a luta e a efetiva conquista do direito à escola produz nos setores populares. Nessa luta cotidiana, nessa gramática do correr atrás, os subalternos vão aprendendo a ter “direito a ter direitos”, no sentido que nos ensinou Hanna Arendt, uma condição fundamental para a materialização de uma cultura de direitos que urge ser construída.
Essa cultura de direitos, matizadora de cidadania, não pode prescindir do espaço escolar, entendido como lugar de encontro, de confronto, de produção e circulação de poderes e de saberes e, sobretudo, da aprendizagem amorosa de uma ética do cuidado, como nos ensina Boff (2001).
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